UCHWAŁA NR XL/52/2018
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/3/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego.
Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r
poz. 995 ze zm.) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr IV/3/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) § 16 otrzymuje brzmienie:
”1. Interpelacje składa się w formie pisemnej do Starosty za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, wyłącznie
w sprawach o istotnym znaczeniu dla Powiatu.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
wynikające z tego pytania.
4. Starosta lub upoważniona przez niego osoba, zobowiązani są do udzielenia pisemnej odpowiedzi w ciągu
14 dni od otrzymania interpelacji. Odpowiedź przekazuje się Radnemu zgłaszającemu interpelację za
pośrednictwem Przewodniczącego, który informuje Radę o zgłoszonych między Sesjami interpelacjach
i otrzymanych odpowiedziach.
5. Radny ma prawo poinformowania Radę, czy uznaje odpowiedź za wystarczającą i wnieść o jej odczytanie na
Sesji. W przypadku nieścisłości w odpowiedzi, Starosta zobowiązany jest do złożenia dodatkowych
wyjaśnień.”
2) § 17 otrzymuje brzmienie:
"1.„Zapytania składa się w sprawach o charakterze jednostkowym dotyczących zarzadzania Powiatem lub w celu
uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. § 16 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2. Adresatem zapytań jest Starosta, który udziela na nie odpowiedzi w ciągu 14 dni.
3. Zapytania składa się w okresie miedzy Sesjami w formie pisemnej za pośrednictwem Przewodniczącego
Rady.”
3) § 18 otrzymuje brzmienie:
"1.Radny o otrzymanej odpowiedzi na interpelacje i zapytania powiadamiany jest mailowo lub telefonicznie.
Odpowiedź umieszczana jest w formie elektronicznej na repozytorium w imiennej zakładce radnego.
2. Prowadzony jest rejestr zgłoszonych interpelacji i zapytań z informacją o terminach wpływu i udzielonych
odpowiedziach.
3. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na nie są niezwłocznie udostępniane na stronach internetowych
Powiatu Wałbrzyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
w zakładce Rada Powiatu."
4) w § 20 ust 10 otrzymuje brzmienie:
„Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
2) uchwalenie tajności posiedzenia,
3) ponowne przeliczenie głosów,
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4) zamknięcie listy mówców,
5) przekazania sprawy lub projektu uchwały do komisji,
6) głosowanie bez dyskusji,
7) stwierdzenie quorum,
8) zmiany lub uzupełnienia porządku obrad.”
5) w § 21 w ust 2 dodaje się podpunkt 6 w brzmieniu:
„6) grupa mieszkańców w liczbie, co najmniej 300, która posiada czynne prawo wyborcze do organu
stanowiącego."
6) w § 21 ust 6 otrzymuje brzmienie:
„Projekt uchwały powinien zostać złożony Przewodniczącemu, na co najmniej 14 dni przed planowaną Sesją.
Wyjątek w tym zakresie stanowi co najmniej 7 dniowy termin dla Klubu, który może złożyć jeden projekt
uchwały przed Sesją, oraz dla Zarządu Powiatu.”
7) w § 22 ust 6 otrzymuje brzmienie:
„Uchwały wraz z imiennym wykazem głosowań radnych ogłasza się niezwłocznie w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku
Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.”
8) w § 23 otrzymuje brzmienie:
"1.Rada rozpatruje skierowane do niej skargi , wnioski i petycje na Sesjach.
2.Treść skargi, wniosku lub petycji oraz projekt stanowiska przygotowany przez Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji wchodzą w skład materiałów na Sesję.
3.Rada w formie uchwały zajmuje stanowisko i określa tryb dalszego postępowania w tej sprawie.
4.Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący przyjmują wnioski i skargi mieszkańców Powiatu zgodnie
z harmonogramem umieszczonym na tablicy ogłoszeń w Starostwie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.”
9) w § 24 ust 6 otrzymuje brzmienie:
„Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu systemu
elektronicznego, który umożliwia sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. W razie
problemów technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.”
10) w § 27 ust 4-6 otrzymują brzmienie:
„ 4. Protokół przyjmuje się na Sesji w ten sposób, że jeżeli nie wniesiono do niego zastrzeżeń lub poprawek,
protokół uważa się za przyjęty bez głosowania.
5.Obrady Rady Powiatu Wałbrzyskiego są transmitowane na żywo w internecie i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej Powiatu Wałbrzyskiego.
6.Protokoły z posiedzeń Sesji i Komisji Rady są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.”
11) w § 32 uchyla się ust.3.
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12) w § 58 ust 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) placówki oświatowe”
13) w § 58 ust 2 skreśla się pkt 6.
14) W rozdziale 3 po podrozdziale Komisja Rewizyjna dodaje się podrozdział Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
w brzmieniu:
„Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
§ 37a. Rada powołuje przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w tym
przedstawicieli wszystkich Klubów.
§ 37b.
1.Komisja obraduje na posiedzeniach zwołanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z planem pracy oraz
w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia mogą być zwoływane także na wniosek Przewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego pracą Komisji kieruje Wiceprzewodniczący wybrany przez członków tej Komisji.
4. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
5. Wszystkie decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
Komisji w glosowaniu jawnym.
§ 37c.
1.Komisja rozpatruje skargi na działania Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego i powiatowych jednostek
organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne
ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie i ocenę.
3. Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Zarządu Powiatu lub kierownika jednostki organizacyjnej
o udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawienie dokumentów związanych ze sprawą będącą
przedmiotem postępowania Komisji z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i stosuje się ją do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego
następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie.

Przewodniczący Rady Powiatu
Wałbrzyskiego
Józef Piksa
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